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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 

KOMISIONI I JASHTËM I VLERËSIMIT 

 

 

Nr. 7/174 Prot          Tiranë, më 26 /02/ 2020 

 

 

 

V E N D I M 

Nr. 11, datë 14.02.2020 

 

 

 

 

Trupa e Vlerësimit e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, e përbërë nga:  

 

Ana Kapaj   Kryesuese 

Ela Kerka    Relatore  

Marjeta Gjelaj             Anëtare 

 

asistuar nga anëtarët e Sekretariatit Teknik, Gent Pejo dhe Alida Goxharaj, në datën 12.02.2020, 

ora 12:00, në Pallatin e Koncerteve (ish-Pallati i Kongreseve), salla B, kati 0, në Tiranë, mori në 

shqyrtim në seancë dëgjimore publike çështjen që i përket:  

 

SUBJEKTI I VLERËSIMIT:     Z. Fatos Balla, me funksion Specialist në Sektorin për 

                   Hetimin,në Drejtorinë e Hetimit të Shërbimit për Çështjet e  

        Brendshme dhe Ankesat. 

 

OBJEKTI:           Vlerësimi kalimtar i subjektit të vlerësimit 

 

BAZA LIGJORE:        Ligji Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të 

      Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës,  

      Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

      e Brendshme", i ndryshuar,   

 

      Ligji nr.44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të  

      Republikës së Shqipërisë”, 

 

      Ligji nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e  

      gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve  

      administrative”, i ndryshuar. 
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TRUPA VLERËSUESE E KOMISIONIT TË JASHTËM TË VLERËSIMIT, 

 

pasi dëgjoi gjetjet dhe rekomandimin e relatores së çështjes, Znj. Ela Kerka, mori në shqyrtim dhe 

analizoi shpjegimet dhe provat shkresore të paraqitura nga subjekti i vlerësimit, shqyrtoi dhe 

analizoi çështjen, duke u bazuar në të tria kriteret e vlerësimit, atë pasuror, të figurës dhe vlerësimin 

profesional, mbështetur në pikat 1 dhe 2 të nenit 4, të ligjit 12/2018 të ndryshuar, 

 

V Ë R E N: 

 

I. RRETHANAT E ÇËSHTJES 

 

1. Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit është organi që bën vlerësimin kalimtar të punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat, 

bazuar në pikën 1 të nenit 5, dhe në pikat 1 dhe 5, të nenit 6, të ligjit Nr.12/2018, “Për Vlerësimin 

Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar.   

  

2. Z. Fatos Balla, në momentin e hyrjes në fuqi të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar, ka ushtruar 

funksionin Shef i Sektorit të Hetim Kërkimit pranë Drejtorisë së SHÇBA-së në Drejtorinë Vendore 

Tiranë. Më datë 03.06.2019, Z. Balla ka qenë në funksionin Drejtor i Drejtorisë Rajonale Durrës 

(Lezhë) të SHÇBA-së. Më datë 14.08.2019 subjekti është transferuar në detyrën e Specialistit në 

Sektorin e Analizës dhe Kartotekës në Drejtorinë e Hetimit, në Drejtorinë e Përgjithshme të 

SHÇBA-së. Më datë 02.12.2019 është transferuar dhe caktuar në detyrën Specialist në Sektorin 

për Hetimin në Drejtorinë e Hetimit në SHÇBA-së. Për këtë shkak, bazuar në nenin 6 të ligjit 

Nr.12/2018, të ndryshuar, i është nënshtruar procesit të vlerësimit, duke u shortuar me datë 

03.06.2019, në përputhje me “Rregulloren për Procedurat e Zhvillimit të Shortit në Komisionin e 

Jashtëm të Vlerësimit“. 

 

3. Në hedhjen e shortit të datës 03.06.2019, u përzgjodh trupa vlerësuese dhe anëtari zëvendësues 

i saj Znj.Ana Kapaj,e cila në këtë çështje është në cilësinë e Kryesueses. Në respektim të 

legjislacionit në fuqi mbi parandalimin e konfliktit të interesit, u deklarua mospasja e konfliktit të 

interesit nga anëtarët e trupit vlerësues, si dhe u vendos fillimi i hetimit administrativ me qëllim 

kryerjen e procedurave të vlerësimit për subjektin e vlerësimit.  

 

4. Procesi i vlerësimit të pasurisë për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun III, “Vlerësimi 

i pasurisë”, të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 31 të këtij ligji, ka për 

objekt të vlerësimit deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të ligjshmërisë së burimit të krijimit të 

tyre, të përmbushjes së detyrimeve financiare, përfshirë interesat privatë për subjektin e vlerësimit 

dhe për personat e lidhur të tij. 

 

5. Procesi i vlerësimit të kontrollit të figurës, në përputhje me kreun IV, “Kontrolli i figurës”, të 

ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 35 të këtij ligji, ka për objekt verifikimin 

e deklarimeve të subjektit të vlerësimit dhe të dhënave të tjera, me qëllim verifikimin e vërtetësisë 

dhe besueshmërisë së deklarimeve, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte 

të papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale. 
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6. Procesi i vlerësimit të aftësive profesionale për subjektin e vlerësimit, në përputhje me kreun V, 

“Vlerësimi i aftësive profesionale”, të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar, dhe veçanërisht me nenin 

43 të këtij ligji, ka për objekt vlerësimin e nivelit të arsimimit dhe trajnimit në përputhje me 

pozicionin, respektimin e rregullave të etikës, si dhe të përmbushjes së detyrave nga punonjësi në 

përputhje me ligjin që rregullon veprimtarinë e Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat. 

 

7. Bazuar në dispozitat e ligjit Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve 

të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar, pranë Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit janë 

administruar dokumentat shkresorë të hartuar nga institucionet apo personat juridikë, publikë apo 

privatë të cilët sipas këtij ligji detyrohen të japin të dhëna për subjektet e vlerësimit. 

 

8. Në vijim, nga relatori i çështjes janë ndjekur procedurat ligjore të përcaktuara në pikën 3, të 

nenit 25, të ligjit Nr. 12/2018, të ndryshuar, duke kryer një hetim të plotë dhe të gjithanshëm mbi 

të tria kriteret, atë të vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive 

profesionale. 

 

9. Trupa Vlerësuese, pasi u njoh me rezultatet e hetimit dhe provat e grumbulluara për kriterin e 

vlerësimit të pasurisë, të kontrollit të figurës dhe të vlerësimit të aftësive profesionale, në datën 

07.01.2020, vendosi: (i) përfundimin e hetimit kryesisht për këto tri kritere për subjektin e 

vlerësimit, Z.Fatos Balla; (ii) njoftimin e subjektit të vlerësimit për t`u njohur me materialet e 

dosjes; (iii) kalimin e barrës së provës subjektit për të paraqitur shpjegime të tjera për të provuar 

të kundërtën e rezultateve të hetimit. 

 

10. Gjithashtu, në datën 07.01.2020, subjekti i vlerësimit, u njoftua mbi të drejtën e tij për të 

paraqitur pretendime/shpjegime shtesë, apo të kërkojë marrjen e provave të reja lidhur me 

rezultatet e hetimit kryesisht të zhvilluar nga Trupa Vlerësuese. Subjekti i vlerësimit ushtroi të 

drejtën e paraqitjes së parashtrimeve dhe provave të reja në datën 14.01.2020. 

 

11. Pas shqyrtimit të këtyre shpjegimeve dhe provave të vëna në dispozicion nga subjekti, Trupa 

Vlerësuese, vendosi të ftojë subjektin e vlerësimit në seancë dëgjimore. 

 

II. SEANCA DËGJIMORE 

 

12. Subjekti i vlerësimit u ftua në seancën dëgjimore me njoftimin e bërë elektronikisht, në datën 

04.02.2020. 

 

13. Seanca dëgjimore me subjektin e vlerësimit, Z. Fatos Balla, u zhvillua në përputhje me kërkesat 

e nenit 56, të ligjit Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të Policisë 

së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 

e Brendshme",të ndryshuar,  në datën 12.02.2020, ora 12:00 , në ambientet e Pallatit të Koncerteve 

(ish-Pallati Kongreseve), salla B, kati 0.  

 

14. Në seancën dëgjimore të datës 12.02.2020, subjekti i vlerësimit u paraqit personalisht dhe  mori 

të gjithë kohën e kërkuar për të shprehur dhe parashtruar shpjegimet dhe opinionin individual në 
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lidhje me procesin e vlerësimit të kryer ndaj tij. Në përfundim të shpjegimeve dhe parashtrimeve, 

subjekti i vlerësimit, e la vleresimin e tij në çmuarje të Trupës së Vlerësimit. 

 

III. QËNDRIMI I SUBJEKTIT TË VLERËSIMIT 

 

15. Z. Fatos Balla ka qenë korrekt dhe bashkëpunues gjatë procesit të vlerësimit, duke u përgjigjur 

brenda afatit të përcaktuar, sipas pikës 2, të nenit 48, të ligjit Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar 

dhe Periodik të Punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e 

Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar. 

 

IV. PROCESI I VLERËSIMIT/HETIMI I KRYER NGA KOMISIONI I JASHTËM I 

VLERËSIMIT 

 

Procesi i vlerësimit, që kryhet nga Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, është një proces që mbështetet 

në ligjin Nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

A. VLERËSIMI I PASURISË 

 

Bazuar nё nenet 48, 51 dhe 52 tё ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar, Komisioni kreu hetim dhe 

vlerësim të të gjitha fakteve dhe rrethanave të nevojshme për procedurën e vlerësimit, duke marrë 

në analizë:  

 

a) deklaratat e dorëzuara nga subjekti për procesin “Vetting”, pranë SHÇBA -së. 

b) provat shkresore/dokumentet e administruara nga organet publike dhe private, në përputhje me 

nenet 51 dhe 52 të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar;  

c) deklarimet e subjektit të vlerësimit me anë të komunikimit elektronik;  

ç) shpjegimet me shkrim të subjektit të vlerësimit;  

d) deklarimet e personit të lidhur dhe të personave të tjerë të lidhur;  

 

Në deklaratën e pasurisë “Vetting”, të dorëzuar nga subjekti i vlerësimit pranë Shërbimit për 

Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në datën 04.05.2018, por edhe pas verifikimit administrativ të 

kryer nga Komisioni, rezulton se ka në pronësi në emër të tij dhe të personave të lidhur pasuritë si 

më poshtë vijon: 

 

1. Apartament banimi me sip. 94.46 m2, Njësia nr. “****”, Rr. “****”, Pall. “****”,  Shkalla 

“****”, Apartamenti nr. “****”, Bashkia Tiranë.  Me certifikatë Pronësie Nr. “*****” , Nr. 

Pasurisë: “*****”.  Vlera: 5,300,000 (pesë milion e treqind mijë) lekë. Pjesa takuese: 50% në 

bashkëpronësi me bashkëshorten. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 Kredi Raiffeisen Bank shuma 2,500,000 (dy milion e pesëqind mijë) lekë. 

 Kursime familjare  ndër vite në shumën 2,800,000 (dy milion e tetëqind mijë) lekë.  
 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues. 

Komisioni, në lidhje me vërtetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 
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1.1 Ujësjellës Kanalizime Tiranë me shkresën nr.***** prot, datë 18.07.2019, konfirmon 

kontratën në emër të subjektit të vlerësimit.  

 

1.2 OSHEE me shkresën nr.**** prot, datë 15.07.2019, konfirmon subjektin e vlerësimit si 

abonent, me kontratë furnizimi nr. “****” me kabinë elektrike në rrugën “****”. 

 

1.3 Agjensia Shtetërore e Kadastrës, (Drejtoria Vendore e ASHK-së, Tirana Jug), me shkresën nr. 

***** prot, datë 27.08.2019, konfirmon pasurinë me Nr.**** Zk. ****, lloji i pasurisë 

apartament me sip totale 94.46, në emër të subjektit të vlerësimit dhe bashkëshortes së tij. 

 

1.4 Raiffeisen Bank me shkresën nr.**** prot, datë 05.07.2019 konfirmon se në emër të subjektit 

të vlerësimit janë disbursuar këto kredi: më 04.08.2010 disbursuar 500,000.00 (pesëqind mijë) 

lekë; më 28.09.2012 disbursuar 1,000,000.00 (një milion) lekë; më 16.12.2013 disbursuar 

1,020,000.00 (një milion e njëzet mijë) lekë; më 01.04.2014 disbursuar 37,900.00  (tridhjetë e 

shtatë mijë e nëntëqind) lekë. 

 

Lidhur me burimet e krijimit të pasurisë nga hetimi rezultoi: 

 

1.5 Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit, në vitin 2014, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e 

kursimeve familjare në vlerën 2,800,000 (dy milion e tetëqind mijë)  lekë për blerjen e shtëpisë.  

 

2. Autoveturë tip Smart, me targë AA“****”RR viti i prodhimit 2000, në pronësi të 

bashkëshortes së subjektit të vlerësimit, vlera: 1,500 (një mijë e pesëqind) Euro.Pjesa në %:  

100 %. 

 

Burimi i krijimit sipas deklaratës “Vetting”:  

 

 Kursimet nga të ardhurat familjare për periudhën 2003-2017. 

 

Në lidhje me këtë pasuri subjekti nuk ka paraqitur dokumentacionin ligjor provues. 

 

Komisioni, në lidhje me vertetimin e fakteve të deklaruara, konstatoi se: 

 

2.1 Drejtoria e Përgjithshme e  Shërbimeve të Transportit Rrugor me shkresën nr.**** prot, datë 

05.07.2019, konfirmon se në emër të Znj. Elona Osman Balla figuron i rregjistruar mjeti me 

targë AA”****” RR. Në praktikën bashkëngjitur kësaj shkrese, konfirmohet blerja e mjetit tip 

Smart, me targë AA “****” RR viti i prodhimit 2000 në shumën 1,500 (një mijë e pesëqind)  

Euro. 

 

2.2 Nga analiza e blerjes së kësaj pasurie rezulton se automjeti është blerë me 27.05.2017 në 

shumën 1,500 (një mijë e pesëqind) Euro. Kursi i këmbimit i përdorur për blerjen  e automjetit 

është 134.15 (njëqind e e tridhjetë e katër pikë pesëmbedhjetë) lekë. Në total vlera e automjetit 

është 201,225 (dyqind e një mijë e dyqind e njëzet e pesë) lekë.  
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Lidhur me burimet e krijimit të pasurisë nga hetimi rezultoi: 

 

2.3  Në lidhje me burimin e krijimit të kursimeve familjare, nga analiza financiare rezultoi se 

subjekti i vlerësimit, në vitin 2017, justifikon me të ardhura nga burime të ligjshme, krijimin e 

kursimeve familjare në vlerën 201,225 (dyqind e një mijë e dyqind e njëzet e pesë) lekë për 

blerjen e automjetit. 

  

Konkluzione për vlerësimin e pasurisë 

 

Siç u evidentua me sipër, Trupa Vlerësuese analizoi, vlerësoi dhe mori në konsideratë qëndrimin e 

subjektit në harmoni me provat e administruara në dosje, duke pranuar dhe reflektuar të gjitha efektet 

e shpjegimeve bindëse dhe të bazuara në dokumentacion justifikues ligjor dhe në rezultatet financiare 

të viteve respektive.  

 

Nga hetimi rezultoi se rezultati financiar është pozitiv dhe subjekti i vlerësimit nuk ka probleme 

me pasurinë dhe analizën financiare ndër vite, si dhe ka burime financiare të ligjshme, të 

mjaftueshme për të justifikuar pasuritë dhe shpenzimet e kryera. 

 

Për sa më sipër, Trupa Vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, Z. Fatos Balla, ka arritur një 

nivel të besueshëm në vlerësimin e pasurisë, sipas parashikimit të pikës 1, germa “a”, e nenit 60, 

të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar. 

 

B. KONTROLLI I FIGURËS 

 

Për vlerësimin e figurës së subjektit të vlerësimit, është kryer një proces i mirëfilltë kontrolli dhe 

vlerësimi, duke bërë verifikimin e deklarimeve të subjektit, për të vertetuar saktësinë dhe 

besueshmërinë e tyre, si dhe identifikimin e atyre që janë përfshirë apo kanë kontakte të 

papërshtatshme me persona të përfshirë në veprimtari kriminale.  

 

Konkluzione për vlerësimin e kontrollit të figurës 

 

Nga hetimi administrativ nuk u gjetën elemente që të vertetojnë ekzistencën e kontakteve të 

papërshtatshme me personat e përfshirë në krimin e organizuar, sipas rrethanave të parashikuara 

në nenin 39, pika 4, të ligjit 12/2018, të ndryshuar. 

 

Trupa Vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, Z.Fatos Balla, ka arritur një nivel të besueshëm 

në kontrollin e figurës, sipas parashikimit të gërmës “b”, pika 1 e nenit 60,  të ligjit Nr. 12/2018, 

të ndryshuar. 

 

Në përputhje me nenin 38, pika 2 e ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar, subjekti iu nënshtrua testit 

psikologjik të personalitetit dhe rezultoi se: 
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1. Nuk konstatohet ndonjë çrregullim i mundshëm psikologjik, i cili mund të dëmtojë 

funksionimin e përditshëm të subjektit të vlerësimit. 

2. Vlerësohet të jetë në marrëdhënie të mira personale dhe ndërpersonale. 

3. Subjekti vlerësohet se ka funksionim të mirë ditor dhe pa problematika të shfaqura të 

personalitetit, që mund të cënojnë përditshmërinë  dhe aktivitetin e tij në tërësi.  

4. Shëndeti mendor shfaqet i padëmtuar. 

 

C. VLERËSIMI PROFESIONAL 

 

Raporti për vlerësimin e aftësive profesionale të subjektit të vlerësimit mbështetet në informacionin 

dhe dokumentacionin e marrë nga SHÇBA, në dokumentacionin e paraqitur nga subjekti i 

vlerësimit gjatë hetimit administrativ kryesisht si dhe nga burime të tjera të ligjshme për nivelin e 

arsimimit në përputhje me pozicionin e punës. 

 

Funksioni dhe grada që mban 

 

Subjekti i vlerësimit ka plotësuar formularin e vetëvlerësimit profesional në funksionin Shef i 

Sektorit të Kërkim-Hetimit në Drejtorinë e Shërbimit për Çështjet e Brëndshme dhe Ankesat pranë 

Drejtorisë Vendore të Policisë Tiranë.Më datë 02.12.2019, është transferuar dhe caktuar në detyrën 

Specialist në Sektorin për Hetimin në Drejtorinë e Hetimit në SHÇBA dhe që nga data 10.01.2019, 

mban gradën “Drejtues Shërbimi”. 

 

Përvoja në Punë 

 

Sipas dokumentacionit të administruar nga dosja personale e subjektit të vlerësimit rezulton se ai 

është emëruar për herë të pare pranë SHKB-së  më 01.03.2001. Gjatë periudhës së tij të punës 

subjekti ka mbajtur kryesisht funksionin e specialistit dhe shefit të sektorit. Nga data 21.12.2018 

deri më 14.08.2019 ka ushtruar funksionin Drejtor i Drejtorisë Rajonale Durrës (Lezhë) të 

SHÇBA-së. 

 

ARSIMIMI 

 

Subjekti i vlerësimit ka përfunduar kursin 1-vjeçar të Akademisë së Rendit Publik, punonjës 

policie roli bazë në vitin 1997. Në vitin 2000, ka përfunduar Akademinë e Rendit Publik Tiranë, 

si specialist i lartë policie. Në vitin 2015 ka përfunduar ciklin “Bachelor” në Drejtësi, në 

Universitetin jo Publik “WINSDOM”.  

FITIMI I GRADAVE 

Sipas dokumentacionit të administruar gjatë hetimit administrativ kryesisht konstatohet se fitimi i 

gradave është bërë në përputhje me legjislacionin në fuqi të kohës. 

TRAJNIME 

Subjekti i vlerësimit gjatë viteve të punës në SHÇBA është angazhuar në trajnime  profesionale. Ai u 

ka kushtuar rëndësi trajnimeve që kanë të bëjnë me objektin e tij të punës.  
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AFTËSIA NË PUNË 

Nisur nga vlerësimet e punës që kanë bërë eprorët ndër vite për subjektin e vlerësimit rezulton së 

ka vlerësimin shumë mirë për: aftësi drejtuese, gjykuese, aftësitë e hetimit administrativ, penal etj, 

aftësitë informativo-gjurmuese, aftësi për punë në grup, aftësi komunikimi me kolegë, eprorë, 

vartës. Ka aftësi të larta në planifikimin e punës mbi bazën e prioriteteve, duke diferencuar ato më 

të rëndësishmet dhe urgjentet.  

 

Subjekti i vlerësimit paraqiti për vlerësim përpara trupës së vlerësimit tre materiale të përgatitura 

nga vetë ai si më poshtë: 

1. Plan-Pune të Drejtorisë Rajonale të SHÇBA-së Durrës (Lezhë), protokolluar me nr.60 Prot, datë 

07.03.2019. Në këtë material subjekti i vlerësimit përshkruan detyrat të cilat do të kryhen  lidhur 

me aftësimin profesional.  

2. Materialin e përgatitur për Sherbimin për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat “Për përmbushjen 

dhe zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga Plani Kombëtar Kundër Kanabisit 2018-2019, bazuar 

ne Telegramin Nr 199 datë 31.05.2019, nga ana e strukturave të policisë në DVP Durrës (Lezhë)”. 

Në këtë material subjekti i vlerësimit paraqet zonat më me rrisk nga ku janë siguruar dhe 

informacione, etj. 

3. Informacion Studimor “Mbi ndarjen territoriale të Qarkut Durrës-Lezhë dhe mbulimi i tyre nga 

ana e punonjwsve të policisë sipas Komisariateve respektive dhe Kryetarët e fshatrave, zonat me 

rrisk të lartë në drejtim të kultivimit të bimeve narkotike”, drejtuar Drejtorisë së Hetimit,Sektorit 

të Analizës dhe Kartotekës të datës 26.06.2019.Në këtë material subjekti i vlerësimit analizon 

problematikën në drejtim të kultivimit të bimëve narkotike në këto qarqe, ndarjet territoriale me 

problematikat e tyre si dhe personat përgjegjës. Material ky I cili shërben për drejtimin e punës 

operative dhe proceduriale në funksion të luftës kundër kultivimit të bimëve narkotike. 

 

 Në vlerësim të materialeve të mësipërme Trupa Vlerësuese konstaton se subjekti i 

vlerësimit: Ka nivel të mirë profesional. 

 Ka aftësi profesionale në hartimin e objektivave në lidhje me funksionin që ushtron, 

evidentimin e problematikave dhe risive, në analizën krahasuese ndër vite.  

 Ka aftësi për të pasqyruar problematikat e hasura gjatë punës dhe rekomandime konkrete 

për zgjidhjen e tyre.  

 

 

Konkluzione për vlerësimin e aftësive profesionale 

 

Në përfundim të vlerësimit, në lidhje me aftësitë profesionale të subjektit të vlerësimit, z. Fatos 

Balla, Trupa Vlerësuese konkludon se subjekti ka aftësi në zbatim të përshkrimeve të punës, të 

përcaktuara për funksionin që mban. Gjatë punës së tij respekton liritë dhe të drejtat e njeriut, është 

i frytshëm dhe efektiv në masë të pranueshme. 

 

Trupa Vlerësuese gjykon se subjekti i vlerësimit, Z. Fatos Balla ka arritur një nivel të mjaftueshëm 

në vlerësimin e aftësive profesionale, sipas parashikimit të gërmës “c”, pika 1 e nenit 60,  të ligjit 

Nr.12/2018, të ndryshuar. 
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D. KONKLUZIONI PËRFUNDIMTAR 

 

Trupa Vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, pasi u njoh me rrethanat e çështjes, bazuar 

në provat e administruara, raportin dhe rekomandimet e relatorit të çështjes, si dhe mori në 

shqyrtim të gjitha shpjegimet dhe provat e parashtruara nga subjekti i vlerësimit, konstaton se 

subjekti ka burime financiare të ligjshme për të justifikuar pasurinë, ka nivel të besueshëm në 

kontrollin e figurës dhe nivel të mirë të aftësive profesionale për zbatimin e përshkrimeve të punës 

për funksionin që mban.  

 

PËR KËTO ARSYE, 

 

Trupa Vlerësuese e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, bazuar në pikën 7, të nenit 56, të ligjit 

Nr.12/2018, të ndryshuar, pasi u mblodh në dhomë këshillimi, në bazë të gërmës “a”, “b”, “c” të 

pikës 1 të nenit 60, të ligjit Nr.12/2018, “Për Vlerësimin Kalimtar dhe Periodik të Punonjësve të 

Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës, Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe  

Ankesat në Ministrinë e Brendshme", të ndryshuar,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Konfirmimin në detyrë të subjektit të vlerësimit, Z. Fatos Balla, me funksion Specialist në 

Sektorin për Hetimin në Drejtorinë e Hetimit në SHÇBA. 

 

2. Vendimi i njoftohet me shkrim subjektit të vlerësimit brenda 15 ditëve pas përfundimit të kësaj 

seance dhe publikohet në faqen zyrtare të Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit në përputhje me 

pikën 8, të nenit 56, të ligjit Nr.12/2018, të ndryshuar.  

 

3. Ky vendim ankimohet pranë Gjykatës Administrative kompetente, sipas legjislacionit në fuqi 

për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative. 

  

Ky vendim u shpall në Tiranë, në datën 14.02.2020.  

 

 

 

ANËTARËT E TRUPËS VLERËSUESE 

 

         Ana Kapaj 

          Kryesuese 

 

   

   Ela Kerka                              Marjeta Gjelaj 

    Relatore                        Anëtare 

         


